
1. Het doel van deze toolbox is meer inzicht krijgen in de eigen talenten 
en elkaars talenten, zodat deze in het werk ingezet kunnen worden.

2. De tool die jullie hiervoor kunnen gebruiken is De Talentenscan. Het 
invullen ervan duurt ongeveer 5 minuten. Het is belangrijk dat 
iedereen een mobiel op laptop heeft om de scan in te vullen. 

3. Zorg dat je in een teamoverleg na 2 - 4 weken of in een persoonlijk 
gesprek terugkomt op de uitkomsten van de Talentenscan. In de 
map van deze toolbox vind je een ontwikkelkaart. Gebruik deze om 
jouw teamleden eigen regie te geven op hun talentontwikkeling.

4. Je kunt als vervolg op deze toolbox ook de toolbox “Elkaar aanvullen 
in het team” doen. Vraag bij rachelle@projectcrossover.nl het 
teamoverzicht van jouw team op.

mailto:rachelle@projectcrossover.nl


De Talentenscan is de scan voor technici van de 
toekomst. In deze scan, die bedacht is door technici 
zelf tijdens de TechCrossOver, worden belangrijke 
soft skills gemeten.

Klik hier voor de website.

Door in gesprek te gaan 

over mijn talenten heb ik nu 

veel meer plezier in mijn 

werk! - monteur Vitens

Bekijk hier de video van de Talentenscan.

https://www.projectcrossover.nl/talentenscan
http://www.age-simulation-suit.com/ouderdomssimulatie.html?gclid=EAIaIQobChMI9JTu-tOk6gIVyhsYCh0xlAiWEAAYASAAEgIDuvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=8yPqHr4CNac


TALENTEN INZETTEN IN 
JE WERK

Hoe zorg je voor dat je kunt doen waar je goed in bent in je werk, 
zodat je daarin echt expert wordt?

www.slimstehandentoolbox.nl



1. De talenten van jouw buurman

2. Waarom je talent inzetten in je werk werkt! 

3. Talentenscan invullen

4. Actie: jouw talenten inzetten in je werk

30 min
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& 
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scan



Waar is jouw buurman/vrouw goed in?
Neem 2 minuten om na te denken over zijn/haar talent.

Schrijf het op een papiertje. Digitaal/online? 
Bepaal tweetallen en typ het over hem/haar 

in de (privé) chat 

JIJ BENT EEN TALENT



Waar is jouw buurman/vrouw goed in?
Neem 2 minuten om na te denken over zijn/haar talent.

Schrijf het op een papiertje. Digitaal/online? 
Bepaal tweetallen en typ het over hem/haar 

in de (privé) chat 
 

DEEL HET MET ELKAAR!

JIJ BENT EEN TALENT



● Doen waar je goed in bent, maakt werken (nog) 
leuker.

● Hoe vaker je je talent inzet, hoe beter je erin wordt. 
Hoe beter je je werk kunt doen.

● Door elkaars talenten in te zetten in het team, kun 
je beter samenwerken!

TALENT INZETTEN IN JE WERK
Teamleden spreken elkaar 
aan op talenten. Omdat zij 
lang samenwerken weten ze 
waar iemand goed in is. Zo 
verhogen zij samen 
werkplezier.



We gaan zometeen de Talentenscan invullen.

WAT ZIJN JOUW TALENTEN?



TALENTEN
SCAN

Dit is een 360 scan voor 
vakmensen. In deze scan 
worden belangrijke skills 

gemeten voor de 
toekomst.

http://www.youtube.com/watch?v=8yPqHr4CNac


Ga naar www.talentenscan.eu

WAT ZIJN JOUW TALENTEN?

Ga met je talenten aan de slag als team en individu



Welk talent in de talentenscan heb jij?
Hoe kan je dit talent inzetten in je werk 

deze week?

Noem allemaal omstebeurt 1 talent. 

Help elkaar met hoe het talent in het 
werk ingezet kan worden.

 

De talenten:
● Energiek werken
● Flexibiliteit
● Iemand iets uitleggen
● Klantgerichtheid
● Plannen & Organiseren
● Samenwerken & sociaal
● Stressbestendigheid
● Technisch inzicht
● Visitekaartje zijn



Als je meer doet van waar je goed in bent,
wat gaat dat jou opleveren?

Neem 1 min om daarover na te denken.

Benoem het naar elkaar toe.
Digitaal/online? Zet het in de chat.

 



Over [aantal] weken komen we met elkaar terug 
op het talentenrapport.

 



De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen door pilots 
met de Talentenscan bij Enexis, VodafoneZiggo en Vitens.


